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§7
Verksamhetsberättelse Gymnasie- och
Arbetslivsnämnden, 2019
Dnr GAN 20/0002

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och
Kommunledningskontorets Verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Camilla Janson (S), Lilja Johansson Lindfors (S) och Hibo Salad Ali (S) deltar
inte i beslutet.

Sammanfattning
Utbildningskontorets och Kommunledningskontoret har upprättat en
verksamhetsberättelse för 2019 i enlighet med Kommunledningskontorets
anvisningar.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2020

•

Verksamhetsberättelse för Gymnasie- och arbetslivsnämnden 2019

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden godkänner Utbildningskontorets och
Kommunledningskontorets Verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Vision och målbild för gymnasieskolan i
Upplands-Bro
Dnr GAN 20/0020

Beslut
1. Utbildningskontorets förslag till vision och målbild för
gymnasieskolans framtid godkänns med redaktionella ändringar.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att presentera en handlingsplan på
nämnden den 20 maj.

Sammanfattning
Befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun visar på växande elevkullar
och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholmsregionen förväntas öka från
drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027. Utifrån denna utveckling har det
genomförts en utredning som baseras på elevprognoser, programutbud och
omvärldsförändringar för att klargöra vilka prioriteringar som kan behövas för
att anpassa Upplands-Brogymnasiet till framtiden på bästa sätt. PwC har gjort
en nulägesanalys och omvärldsanalys samt presenterat förslag för hur
kommunen bör dimensionera och organisera sin gymnasieskola och
gymnasiesärskola i framtiden. En rekommendation är att ta fram en vision och
målbild för gymnasieskolans framtid.
Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag i enlighet med
rekommendationen.

Beslutsunderlag
•

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2020

•

Vision och målbild för gymnasieutbildning i Upplands-Bro

Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till vision och målbild för gymnasieskolans
framtid godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lisa Edwards (C) föreslår att målbilderna under punkt 3 Målbild sidan 4 ändrar
ordning och att kommunala arbetsplatser läggs till målbilden ”Ömsesidigt
värdefull samverkan med lokalt näringsliv skall utvecklas” enligt följande:
Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier och
utveckling
•
Justerandes sign

Ett långsiktigt toleransarbete i alla verksamheter skapar trivsamma och
trygga miljöer
Utdragsbestyrkande
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Kvaliteten på verksamheten skall höjas
•

Andelen med examen skall öka

•

Betygsresultaten skall öka

•

Förädlingsvärdet skall följas upp. Alla elever har rätt att utvecklas i
våra verksamheter

Gymnasiesärskoleplatser skall säkras
•

Alla ungdomar skall känna sig välkomna, i våra egna verksamheter,
eller i verksamheter där vi kan garantera god kvalitet. Vi menar allvar
med att skapa en skola för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar

Andelen elever i Upplands-Bro som söker till UBG skall öka
•

Kommunens ungdomar skall vara stolta över ”sin” skola och erbjudas
kvalitativ utbildning med kort resväg. Mindre tid för transport gynnar
både miljö och ger tid för studier och andra aktiviteter.

Andelen elever som väljer UBG i första hand skall öka
•

Det är av vikt att de som går på gymnasiet är motiverade till just den
utbildningen och positivt inställda till den skolan de går på.

Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och
högskoleförberedande program, skall erbjudas
•

Kommunens styrka är mångfald och det skall speglas i alla våra skolor.
Segregation och fördomar bekämpas av möten mellan människor.

Fler elever skall välja någon av erbjudna profiler
•

Inflytande över sin utbildning höjer motivation. Att erbjuda attraktiva
profiler garanterar söktryck och höjer kvaliteten.

Samverkan och samarbete med vuxenutbildningen skall utvecklas
•

Utbildningssektorn i kommunen samverkar och samarbetar för
invånarnas bästa. I brytpunkten mellan ungdom och vuxen verkar
komvux och UBG för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna
att komma ut i yrkesliv eller vidare studier.

Ömsesidigt värdefull samverkan med lokalt näringsliv och kommunala
arbetsplatser skall utvecklas
•

Justerandes sign

Branschråd för olika program skapas i samarbete med komvux och
kommunens näringslivsutvecklare.
Utdragsbestyrkande
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Hållbarhetsperspektivet skall beaktas
•

Ett, ur alla perspektiv, hållbart samhälle skapas av människor som ges
möjlighet att ta ansvar för sin egen situation och för sin påverkan på vår
globala miljö.

Samverkan mellan IM och KAA skall utvecklas och organiseras så att
alla ungdomar i kommunen erbjuds studier.
•

Oavsett tidigare skolerfarenheter skall ungdomar i Upplands-Bro ges
möjlighet till arbete efter avslutad utbildning.

Samt att Utbildningskontoret får i uppdrag att presentera en handlingsplan på
nämnden den 20 maj.

Beslutsgång
Ordföranden finner att ingen har yrkat på Utbildningskontorets ursprungliga
förslag till beslut och finner där med att Utbildningsnämnden beslutar i
enlighet med Lisa Edwards (C) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9
Svar på medborgarförslag om service
till äldre
Dnr GAN 19/0086

Beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden tackar för förslaget och ger Centrum för
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i uppdrag att utreda möjligheten att utöka
serviceutbudet i kommunens ”Fixartjänst”.

Sammanfattning
Medborgarförslaget daterat 16 juni 2017 önskar se en utökning av
serviceutbudet i kommunens ”Fixartjänst” för kommuninvånare äldre än 70 år.
Utökningen skulle vara tillägg av tjänster som enklare hantverksarbeten som
byte av packningar och tätningar eller ventilationsarbeten. Centrum för
Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad som ansvarar för ”Fixartjänst” genom
Arbetsmarknadsenheten anser att detta är ett bra förslag för att öka
livskvaliteten för kommunens äldre. Kommunledningskontoret föreslår att
förslaget utreds och återrapporteras i god tid till Gymnasie- och
arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2019

•

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6
november 2019

•

Medborgarförslag om att utöka servicen i kommunens ”Fixartjänst” för
äldre kommuninvånare den 16 juni 2017

Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetslivsnämnden tackar för förslaget och ger Centrum för
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i uppdrag att utreda möjligheten att utöka
serviceutbudet i kommunens ”Fixartjänst”.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
1. Temaärende
• Examen, betyg och poäng i nämndens verksamheter – så
fungerar det.
2. Balanslista 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut

1.

Beslut 2020/01 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

2.

Beslut 2020/02 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

3.

Beslut 2020/03 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

4.

Beslut 2020/04 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

5.

Beslut 2020/05 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

6.

Beslut 2020/06 tilläggsbelopp 2020, Häggviks Gymnasium

7.

Ansökan tilläggsbelopp 2020, Didaktus Gymnasium Jakobsberg

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar

Cirkulär 2020:05 - En starkare skydd för välfärdssystemen

Utdragsbestyrkande
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